
Métodos Estatísticos e Numéricos (2º BCH) 
 
 
Estatística, rama das matemáticas que se ocupa de reunir, organizar e analizar 
datos numéricos e que axuda a resolver problemas como o deseño de 
experimentos e a toma de decisións. 
 
Utilidade e importancia 
Os métodos estatísticos tradicionalmente se utilizaban para propósitos 
descritivos, para organizar e resumir datos numéricos. A Estatística descritiva, 
por exemplo, trata da tabulación de datos, a súa presentación en forma gráfica 
ou ilustrativa e/ou cálculo de medidas descritivas. 
Agora ben, as técnicas estatísticas se aplican de maneira amplia en 
mercadotecnia, contabilidade, control de calidade, estudios de consumidores, 
análise de resultados en deportes, administración de institucións, na educación, 
organismos políticos, na medicina e en outras moi distintas áreas como un 
auxiliar na toma de decisións. 
 
A Estatística  dividese en: 
 
Estatística descritiva. defines como os métodos que implican recopilación, 
caracterización e presentación  dun conxunto de datos coa fin de describir 
varias das súas características. 
 
Estatística inferencial. Defínese como aqueles métodos que permiten facer 
estimación duna característica de la poboación o de toma de decisións respecto 
a unha poboación, con base so os resultados obtidos dunha mostra. 
A estatística converteuse nun método efectivo para describir con exactitude os 
valores dos datos económicos, políticos, sociais,psicolóxicos, biolóxicos, e 
físicos, e serve como ferramenta para relacionar e analizar ditos datos. O 
traballo do experto estatístico consiste en reunir e tabular os datos, e 
posteriormente interpretar toda esa información. 
 
Teoría da probabilidade: Establece un conxunto de regras ou principios útiles 
para calcular a ocorrencia ou non ocorrencia de fenómenos aleatorios e 
procesos estocásticos. 
A teoría da probabilidade aumenta o alcance as aplicacións da estatística. 
Moitos conxuntos de datos se poden aproximar, con gran exactitude, 
utilizando determinadas distribucións probabilísticas; os resultados destas  
pódense utilizar para analizar datos estatísticos. A probabilidade  útil para 
comprobar a fiabilidade das inferencias estatísticas e para predicir o tipo e a 
cantidade de datos necesarios nun determinado estudio estatístico. 
 


